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 Підходи до визначення суті поняття «педагогічна творчість» 

• педагогічна творчість розглядається з точки зору оптимізації 
навчально-виховного процесу (Ю.К. Бабанський, В.А. Кан-Калик, 
М.М. Поташник, Л.І. Рувинський);  

• як цілісний процес професійної реалізації і самореалізації педагога 
(С.О. Сисоєва); 

• як інтегративна якість особистості (З.С. Левчук, Л.М. Лузіна);  

• як критерій якісного становлення особистості вчителя (Н.В. Кичук) 

 



 Педагогіка творчості – галузь педагогіки, яка вивчає закони та 
закономірності формування творчої особистості, розвитку та 
саморозвитку її творчих можливостей в процесі освіти та навчання; 
створення психолого-педагогічних умов для прояву творчого 
потенціалу особистості в суспільно-корисних і індивідуально-
значущих для неї видах життєдіяльності.  

 Одним із важливих завдань педагогіки творчості є вироблення 
психолого-педагогічних концепцій самовдосконалення та залучення 
особистості до творчого процесу психічного й особистісного 
саморозвитку. 

 

 



Закони/закономірності педагогіки творчості 
Сисоєва С.О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури: Монографія. К. : ТОВ 

«Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. 404 с. 

• Закон педагогічної розвиваючої взаємодії : 

 відбиває загальний закон живої і неживої природи – відсутність 
односторонньої дії та концептуальне положення про творчість як 
взаємодію, що веде до розвитку. Саме закон педагогічної розвиваючої 
взаємодії зумовлює реалізацію концепції особистісно орієнтованого 
навчання, реальну демократизацію та гуманізацію будь, якого 
навчально-виховного процесу  

 



Закони/закономірності педагогіки творчості 

• Закон фасилітаційного режиму педагогічного впливу – розвиток 
і саморозвиток творчої особистості може відбуватися за певних 
психолого-педагогічних умов, які сприяють творчій діяльності 
особистості, стимулюють її творчу активність, полегшують 
долання психологічних бар'єрів творчості 

• Фасилітація – стиль педагогічного спілкування, який передбачає 
полегшення взаємодії під час спільної діяльності; ненав’язлива 
допомога групі чи окремій людині в пошуках способів виявлення 
і розв’язання проблем, налагодження комунікативної взаємодії 
між суб’єктами діяльності  

 



Закони/закономірності педагогіки творчості 

• Закон взаємозумовленості розвитку суб'єктів педагогічного 
процесу : 

 відбиває концептуальні положення теорії творчості, як-от: у 
творчості людина виступає не тільки як суб'єкт пізнання, а й 
водночас як творець самої себе, своєї творчої сутності; наслідком 
творчості є творення, формування людини-митця; в процесі 
творчості реалізуються творчі можливості індивідуальності й 
здійснюється їх розвиток; особливості процесу творчості 
полягають у тому, що сам процес впливає на його результат, який 
виражається не тільки предметно, а й у зміні суб'єкта творчості.   

 



Закони/закономірності педагогіки творчості 

• Закон неперервної творчої реалізації та самореалізації 
особистості : 

   відбиває концепцію життєтворчості людини і означає, що 
творчі можливості особистості реалізуються в самому процесі її 
життя, самореалізації як засобу самоствердження, самовираження й 
саморозвитку. Закон також вбирає в себе концептуальні положення 
теорії творчості щодо діяльності як основи творчості, повного 
виявлення сутності творця саме у творчості, взаємозв'язку у 
творчості продуктивного й репродуктивного тощо.  

 



Принципи педагогіки творчості 
 

• Принцип взаємозумовленості освіти і творчого розвитку 
особистості – в основі принципу є розуміння будь-якого 
навчання як джерела нового в психічному розвитку особистості 
(Л. Виготський, Г. Костюк)  

 



• Принцип самоорганізації – відображає специфіку управління 
процесом формування творчої особистості й реалізації її творчого 
потенціалу, зумовлену особливостями управління нелінійними 
системами (Є.М. Князєва).  

 Принцип самоорганізації орієнтує викладача на внутрішній 
вплив, на узгодження розвитку здобувачів освіти із власними 
тенденціями розвитку, а також на необхідність «збуджувати» й 
ініціювати творчу активність, враховуючи, що при цьому управління 
повинно бути непомітним, мінімальним за своїм зовнішнім впливом і 
здійснюватися опосередкованими методами.  

 

Принципи педагогіки творчості 
 



Особливості педагогічної творчості 
викладача закладу вищої освіти 

 
 Педагогічна творчість викладача закладу вищої освіти щодо реалізації освітніх 
завдань у студентській аудиторії має такі особливості: 

• лімітована в часі (тривалість аудиторного лекційного/практичного заняття); 

• здійснюється систематично й безперервно; 

• настанова тільки на позитивне вирішення педагогічної проблеми; 

• підвищена відповідальність, адже результати педагогічної діяльності викладача 
пов'язані з особистісним зростанням майбутнього фахівця, його професійним 
становленням; 

• особлива діяльність, творення на людях (театр одного актора), а тому потрібна воля, 
уміння управляти своїми емоціями та здібність до саморегуляції; 

• це завжди співтворчість викладача зі студентською аудиторією: її інструментом є інша 
людина, а результатом – надбання студентами розуму, почуттів і волі; наближення 
майбутнього фахівця до самостійної творчості та відповідальності 

Л.Подоляк 
 



Сутність поняття «педагогічна творчість викладача 
вищої школи» 

 

 Педагогічна творчість викладача вищої школи вбирає у себе 
сутність і закономірності таких феноменів як творчість, педагогічна 
творчість й зумовлена всією варіативністю психолого-педагогічних 
зв'язків викладача і студента, викладацького і студентського 
колективів, їх спільною творчою діяльністю у розвивальному 
середовищі вищого навчального закладу, яка спрямована на 
розвиток професійно-творчої індивідуальності кожного її суб'єкта 

С.Сисоєва 

 



Фактори, що запобігають виникненню творчих 
імпульсів та творчої активності викладача 

закладу вищої освіти: 
 

• Відсутність гнучкості мислення, звичка, суто практико-
орієнтований підхід, занадто вузька спеціалізація, вплив 
авторитетів, страх критики, страх перед невдачею, занадто висока 
самокритичність, лінощі. 

• Страх відповідальності; низька оцінка своїх здібностей; багато 
рутинної та паперової роботи, що не дає можливості 
сконцентруватися, вимагає частого переключення уваги; 
атмосфера відсутності заохочення, належної винагороди за 
творчість; ігнорування активності; небажання виконувати складну 
додаткову роботу; брак часу та відсутність орієнтації на пошук 
оригінальних, нестандартних підходів до вирішення педагогічних 
ситуацій (Ю. Фокін).  

 


